
D O S S I E R :   1 0  A N Y S  D E L S  PREMIS LITERARIS D O S S I E R :   1 0  A N Y S  D E L S  PREMIS LITERARIS

C A R M E  M I Q U E L

PREMI DE NOVEL·LA 
CIUTAT D’ALZIRA 

AIGUA EN CISTELLA : LA HISTÒRIA D’UNA DONA DIGNA
C È S A R  P E R I S

Sobta un poc el títol Aigua en cis-
tella. Què hi ha darrere seu?
—Hi ha una dita valenciana: 

«amor d’amo, aigua en cistella». La 
protagonista de la novel·la viu un 
amor d’amo. I, òbviament, aquest 
amor acaba com aigua en cistella.

—Diria, aleshores, que ha escrit 
una història d’amor?

—No. En tot cas d’amors i de 
desamors. Però, en realitat, és la 
història personal d’una dona amb 
moltes de les vivències i percep-
cions, amoroses i no amoroses, que ha 
tingut al llarg dels seus seixanta i tants 
anys de vida.

—És, per tant, la narració de la 
vida d’una dona. Vosté, aquesta vida, 
l’emmarca bàsicament en la València de 
la postguerra. En què pretén incidir més, 
en la pretesa biografia o en les caracte-
rístiques de la ciutat?

—Ambdós elements es reforcen 
mútuament. La protagonista passa la 
infància i part de la joventut a València 
i les seues vivències, òbviament, són 
influenciades pels llocs on viu, que, 
per cert, són llocs diferents, llocs de 
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misèria, d’una banda, i ambients 
burgesos, de l’altra. Però la histò-
ria, ja ho he dit, transcorre també 
en altres espais com son Barcelona 
i Montpeller.

—Pel que fa a l’espai que és la ciu-
tat de València, que hi vol mostrar?

—La ciutat és l’escenari. I 
m’agrada recrear-me un poc en 
aquest escenari i, per tant, a la 
novel·la, a través de la percepció 
que la protagonista en té, hi apa-
reixen pinzellades descriptives de la 

ciutat. Però, repetisc: són pinzellades 
que serveixen per a ambientar l’acció i 
els sentiments dels personatges.

—D’un temps ençà, molts autors i 
autores valencians situen les seues histò-
ries a la capital valenciana. En el seu cas, 
per què ho fa?, Per què, precisament, a 
València?

—Doncs, perquè és una ciutat 
que conec i també perquè em sembla 
interessant utilitzar punts de referència 
comuns als possibles lectors. I València 
és un punt de referència comú. O, al-
menys, jo voldria que ho fóra. A més, 
m’agrada la València de la postguerra 

És una història d’amors i 
de desamors, les vivències 

i percepcions 
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una dona gran
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com a escenari. Una València crida-
nera i bulliciosa, però plena de grans 
silencis.

—A més d’això, li ofereix algun 
altre interés literari l’època de la 
postguerra?

—M’abellia dibuixar un personatge 
senzill, però amb molta sensibilitat. Un 
personatge que poguera expressar de 
manera simple, però amb humanitat, la 
seua percepció de la societat i les seues 
vivències. Per això utilitza l’escriptura 
parlada: la protagonista conta la seua 
vida i el món que l’envolta amb un 
llenguatge molt col·loquial, però amb 
apreciacions poètiques. Alhora, el fet 
de ser una criada em permet dibuixar 
i interrelacionar dues classes socials 
diferents. Dues classes que, tot i estar 
en contacte molt estret, viuen una gran 
separació.

—Què pot dir d’altres personatges 
de la novel·la?

—Hi ha més criades, i amos i ames. 
Hi ha diferents tipus populars, i obrers, 
i estudiants, i rectors «progres». Però hi 
ha un personatge clau en la narració, 
un home gran que constitueix un ele-
ment paral·lel a la protagonista, que 
li fa un poc de contrapunt i hi aporta 
uns altres escenaris i unes altres percep-
cions. També hi aporta un llenguatge 
més culte.

—Intuïsc que incideix en l’aspecte 
psicològic dels seus personatges...

—Sí. La novel·la està contada en 
clau intimista i el basa en la intros-
pecció a l’hora de narrar uns records. 
Si que hi queden reflectits, per tant, 
alguns aspectes psicològics dels perso-

natges principals.
—Alguns dels primers lectors han co-

mentat que, a la seua novel·la Aigua en 
cistella, hi mostra coincidències amb les 
heroïnes i el món rodoredià. Està d’acord 
amb aqueixa reflexió?

—No ho sé. Mercè Rodoreda 
m’agrada molt i, les seues novel·les, 
les tinc molt llegides. Podria ser que 
hi haguera una influència, però, en 
qualsevol cas, no és intencionada la 
coincidència hipotètica de què em 
parles.

—Destacaria algun altre aspecte 
de la novel·la? La definiria feminista, 
potser? O, si de cas, femenina?

—Ni una cosa, ni l’altra. Es tracta 
de la història d’una dona digna, sim-
plement.

—Aigua en cistella és la seua pri-
mera novel·la no dirigida específicament 
al món juvenil. En farà més?

—Espere trobar-hi el temps i seguir 
fent novel·les. Ho he passat molt bé 
escrivint Aigua en cistella.
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A cau d’orella. (Cartes a Roser) és un 
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